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‘De liefde die wij hebben gekregen  
van onze mentors in de gemeenschap 

willen we graag doorgeven.’

Klauw 
Collective





De rij voor de deur van het feest wordt steeds langer. Mooie 

mensen, verkleed als zichzelf, wachten geduldig en vrolijk op 

hun overgave aan de nacht. Het zijn hun dansende, zwetende 

en genietende lichamen die hem zullen kleuren. Een nacht 

waarin een nieuwe wereld gecreëerd wordt. Het begin van 

een belevenis waarvan niemand wil dat ze eindigt. Een veilige 

plek waar zorgen even niet bestaan. Ze wachten op ons. Op de 

fotograaf, op de muziek, op het openen van de poort die het 

hart van een liefdevolle familie sneller laat kloppen. Wij zijn die 

gekozen familie, samen. We vullen elkaar aan en bouwen elkaar 

op. We zijn eens volgepompt met liefde. Liefde die wij graag 

door willen geven. 

Nog twee minuten voordat de deuren opengaan en de spanning 

stijgt. Staat alles op z’n plek? Is de dj ready to go? Zijn we echt 

niets vergeten? Voor de laatste keer vandaag steken we onze 

vijf koppen bijeen. ‘Het gaat prachtig worden,’ zegt een van ons. 

We zullen elkaar de hele nacht niet zien en we wensen elkaar 

vrijheid, liefde en plezier toe. Na een groepsknuffel verspreiden 

we ons en gaan op onze plekken staan in de zaal en in de hal. We 

zijn klaar voor het losbarsten van ons feest. Dan gaan de deuren 

open. Deze Rotterdamse nacht is van ons. ✳

→ Collectief van vijf jonge queer personen uit Rotterdam dat 

feesten organiseert waar queer jongeren zich veilig voelen • 

Ze zetten hun netwerk graag in voor alles waar vraag naar is of 

hulp bij nodig is • Ze voelen de noodzaak om de liefde die zij 

hebben ontvangen tijdens hun zelfacceptatie door te geven 

aan de nieuwe generatie queers • Willen het nachtleven van 

Rotterdam meer kleur en diversiteit geven

Klauw 
Collective
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